
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 بيان بالعمليات المنفذة في مدينة حلب في الفترة الماضية        

 مدينة حلب

  اا امتدت عمليات جةهة النصرة أعزها اهلل تعاىل إىل مناطق كثرية يف سوريا، ومنها حمااظا اة ،الاا، وكااا ذلالي الاعامالاياات الىار الاوا ا  عالا  الانا
 وجندي، كما كاا ذلا دور يف تثةيت إخواننا وحتريضهم عل  اجلهاد، ومن هلي العمليات: 

مت بعوا اهلل  رب شةي  يدع  الصعيب يف ،ي السكري حبلا بعةوة ناسفة زرعت عل  طريقه مماا أد  إىل طا اح أ،اد أطاراظاه و عا اةاه، وطاد  -1
بالا  طاد بلغنا أنه هلك عل  إىرها بعد ظًتة من الزمن. واجلدير باللكر أا ادلدعو الصعيب من أكرب و أعىت و أشد شةيحة الن ا  يف حمااظا اة ،الاا، و 
اهلل  ساللأذاي أنه كاا يق ح ال ريق عل  ادلارة وجرت منه أظعال ظيها استةا،ة دمائهم و أعرا اهام و أماواذلام، و طاتاا ادلاتا ااهاريان أياناماا كااناوا. و ن

 تعاىل أا يكوا طد كف  الناَس شروري.

مت بعوا اهلل و طوته استهداُف سيارة رئيس ظرع احلزب حبلا هالل هالل بعةوة ناسفة عل  طارياق اخلاالادياة إىل اجلاوياة، ظالماياا هاو وماراظاقاتاه  -2
 وطتا بعض منهم.

مث  ي،مت بعوا اهلل تدمري مدرعة يف بلدة التارب، ،يث طا  جنود اجلةهة باذلجو  عل  مةٌت نا،ية التارب ظقتلوا من ظيه وغنماوا أسالاحاة عاناامار -3
وة إلخاطا  اإلخوة بزرع عةوة عل  ال ريق  ادلؤدي للمةٌت لتفجريها يف ،ال ومول تعزيزات، وكاا هلا ما،صا، ظةفضا اهلل وعاناد مارور الارتاا طاا  ا

 بتفجري مقدمة الرتا ظارتد اجليش عل  أعقابه.

جتنيد شةيحة من أمثالاه خالاقااس ومساتاو ، و طاد  مت بعوا اهلل خ ف الشةي  الصحفي حممد جنار، اللي مل يكتف جبر  التشةي  با أ اف إليه -4
 مت طتله وغنيمة سيارته و مسدسه. 

 مت بعوا اهلل و ظضله اغتيال شرطي كاا عند )الربعة مفارق( الواما بني اجلوية و اخلالدية ب لق ناري يف الرأس و غنيمة مسدسه. -5

مت بعوا اهلل استهداف سيارة أمن دولة نوع )جياا( عالا  طارياق الادائاري الشاماا ، مماا أد  إىل إعا اافاا و طاتاا مان ظاياهاا و عانادماا جاا ت  -6
 التعزيزات أوطح اهلل ظيما بينهم ظتةادلوا إطالق النار ، كا ي ن أنه يداظح عن نفسه. واهلل من ورائهم حميط.

من العمليات اليت نفلت أيضاس يف حماظ ة ،لا عملية عل  طريق خنامر يو  اخلميس السابح من شهر ،زياراا  اد ساياارة ناوع )ونادكاروزر(  -7
 للةحوث العلمية عن طريق عةوة عل  جانا ال ريق. وطد كانت اإلمااباة حماقاقاة، ظاقاتاا أرباعاة  اةااأ وحتاولاوا إىل أشاال ، إ ااظاة إىل إمااباة ىاالىاة

 آخرين إمابات كةرية، كما أميا الةاص ادلراظق ذلم.
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 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


